Pisz, dnia 28 marca 2013r.

-WykonawcyOr. 272.1.3.2013

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Orzyszu
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniach 26 marca 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści
SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Termomodernizacji
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu” o następującej treści:
1.
2.
3.
4.

Czy do oferty należy dołączyć harmonogram i kosztorysy, jeżeli tak, to jakie?
Czy Zamawiający wraża zgodę na przelew wierzytelności, dokonanie cesji z tytułu zawartej umowy na roboty
budowlane w celu zachowania płynności finansowej podczas realizacji robót?
Prosimy o zamieszczenie czytelnych opisów znajdujących się na rysunkach w projekcie wykonawczym bądź też jako
oddzielny dokument – uzupełnienie do rysunków, gdyż jest nieczytelny.
Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze demontaż ławy kominiarskiej, wbudowanie płytek korytkowych?
Prosimy o wskazanie lub uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź do pytania 1:
Do oferty nie należy dołączać harmonogramu. Zgodnie z zapisem działu XIII pkt. 5 SIWZ – „przed podpisaniem umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, który wcześniej ustali z Zamawiającym”.
Zgodnie z zapisem działu IX pkt. 1 ppkt. 1.1 SIWZ – oferta musi zawierać „wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika
nr 1 do SIWZ) i kosztorysy ofertowe (uproszczone) poszczególnych branż”.
Odpowiedź do pytania 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności, dokonanie cesji z tytułu zawartej umowy na roboty budowlane
w celu zachowania płynności finansowej podczas realizacji robót.
Odpowiedź do pytania 3:
W załączeniu dołączono czytelną wersję rysunków w formacie pdf.
Odpowiedź do pytania 4:
W dokumentacji projektowej (opis techniczny do projektu wykonawczego) omyłkowo przyjęto demontaż ławy
kominiarskiej. W związku z powyższym nie należy przyjmować do wyceny jej demontażu.
Wbudowanie płytek korytkowych zostało uwzględnione w przedmiarze robót w pozycji: 26, 51, 75, 101.
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